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1. Prezentacja Wydziału Technologii Drewna 

 

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został utworzony 

11 października 1954 roku w wyniku przekształcenia Oddziału Technologii Drewna przy 

Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, jako czwarty samodzielny wydział 

Uczelni. Będąc drugim wydziałem wyższej uczelni w Polsce prowadzącym badania naukowe 

i działalność dydaktyczną z zakresu drzewnictwa uzyskał w roku 1963 uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora, a w roku 1970 – doktora habilitowanego. Od roku 

1992 (po nowelizacji wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych), Wydział nadaje stopnie 

naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa. Obecnie na 

Wydziale Technologii Drewna zatrudnionych jest 74 nauczycieli akademickich, w tym 26 

profesorów i doktorów habilitowanych. Ponadto Wydział zatrudnia 36 pracowników 

inżynieryjno-technicznych i 4 administracyjnych. Struktura organizacyjna Wydziału w 

ostatnich latach nie ulegała większym zmianom. Wydział Technologii Drewna tworzą 

następujące jednostki wewnętrzne: 

 

1. Instytut Chemicznej Technologii Drewna z zakładami: 

 - Zakład Chemii Drewna i Produktów Leśnych, 

 - Zakład Technologii Celulozy i Papieru, 

 - Zakład Chemicznego Przerobu Drewna, 

 - Zakład Ochrony i Konserwacji Drewna. 

2. Katedra Chemii z zakładami: 

 - Zakład Chemii Analitycznej, 

 - Zakład Fizykochemicznych Metod Instrumentalnych, 

 - Zakład Chemii Ogólnej, 

 - Zakład Chemii Organicznej. 

3. Katedra Inżynierii Środowiska Pracy z zakładami: 

 - Zakład Higieny i Ochrony Pracy, 

 - Zakład Projektowania Systemów Przemysłowych. 

4. Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna. 

5. Katedra Meblarstwa. 

6. Katedra Mechanicznej Technologii Drewna. 

7. Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej z zakładami: 

 - Zakład Suszarnictwa, 

 - Zakład Techniki Cieplnej, 

8. Katedra Nauki o Drewnie. 

9. Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn z zakładami: 

 - Zakład Obróbki i Obrabiarek do Drewna, 

 - Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn. 

10. Katedra Tworzyw Drzewnych. 

 

Na Wydziale funkcjonują ponadto wydzielone organizacyjnie laboratoria: 

 -  Laboratorium Analiz Zanieczyszczeń Środowiska w strukturze Katedry Chemii, 
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 - Laboratorium Badania Obrabiarek i Narzędzi w strukturze Katedry Obrabiarek  

               i Podstaw Konstrukcji Maszyn. 

 

W 2007 roku powołano na Uczelni Centrum Transferu Technologii i Innowacji dla 

Meblarstwa opierające swoją działalność głównie na pracownikach Katedry Meblarstwa. 

Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału posiadają wyodrębnione sale ćwiczeniowe, 

laboratoria i pracownie oraz (poza Katedrą Chemii) zlokalizowane są w jednym budynku. 

Część laboratoriów i pracowni zlokalizowana jest w hali, co pozwala na prowadzenie badań 

w skali półtechnicznej. Jednostki organizacyjne Wydziału dysponują 28 laboratoriami 

i salami ćwiczeniowymi, w których mogą być równocześnie realizowane zajęcia z blisko 600 

studentami. W dyspozycji Wydziału są także 3 zmodernizowane w ostatnich latach sale 

wykładowe odpowiednio na 190, 150 i 60 studentów. Każda z sal wykładowych wyposażona 

jest w sprzęt audiowizualny. Ponadto w trzech jednostkach organizacyjnych Wydziału 

funkcjonują wydzielone lokalowo pracownie komputerowe zabezpieczające potrzeby 

związane z prowadzeniem zajęć z przedmiotów informatycznych oraz projektowo-

technologicznych, w realizacji których korzysta się ze specjalistycznego oprogramowania. 

 

Wydział prowadzi studia dwustopniowe stacjonarne i niestacjonarne na jednym kierunku 

studiów – technologia drewna. Na studiach stacjonarnych studenci pierwszego i drugiego 

stopnia studiów mają do wyboru cztery specjalności: 

 chemiczną technologię drewna,  

 mechaniczną technologię drewna, 

 meblarstwo, 

 ochronę i modyfikację drewna. 

Studia niestacjonarne obu stopni ograniczone są do dwóch specjalności: 

 mechanicznej technologii drewna, 

 meblarstwa. 

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby kandydatów. Program studiów przyjęty 

przez Radę Wydziału w 2012 roku, spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji. 

W ramach Studium Doktoranckiego prowadzone są również stacjonarne i niestacjonarne 

studia trzeciego stopnia, adresowane do absolwentów technologii drewna oraz innych 

kierunków zbieżnych z kształceniem na Studium Doktoranckim. Większość absolwentów 

przeprowadza przewody doktorskie na Wydziale Technologii Drewna, uzyskując stopień 

doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa. 

 

 

2. Misja Wydziału Technologii Drewna 

 

Misją Wydziału Technologii Drewna integralnie związaną z misją Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu jest: 

 propagowanie postaw otwartości na wiedzę oraz uczciwości, rzetelności naukowej 

i zawodowej, 

 dbanie o rozwój intelektualny młodzieży i pracowników,  

 zapewnienie dostępu do wiedzy i studiów,  
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 kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry spełniającej oczekiwania szeroko 

rozumianego drzewnictwa oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego, 

 prowadzenie badań wnoszących nowe wartości do nauki oraz innowacyjne 

rozwiązania dla praktyki. 

 

3. Wizja Wydziału Technologii Drewna 

 

Wydział dąży do: 

 osiągnięcia pozycji lidera świadczącego usługi edukacyjne oraz badawcze w zakresie 

szeroko rozumianego drzewnictwa,  

 zapewnienia ciągłości kształcenia kadr dla przemysłu, z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb edukacyjnych, poprzez tworzenie oryginalnych kierunków 

studiów, programów i sposobów nauczania,  

 wzmocnienia opiniodawczej i doradczej roli Wydziału reagującego na bieżące 

zapotrzebowanie przedsiębiorstw i kreującego wizje rozwoju branży, 

 kształtowania infrastruktury materialnej, rozwoju kadr i struktur organizacyjnych 

zwiększających efektywność prowadzonych badań i dydaktyki. 

 

 

4. Analiza ograniczeń i szans rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

 

4.1. Związek badań i studiów prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna z misją 

i strategią rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Przyjęta uchwałą Senatu nr 118/2009 „Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu na lata 2009-2015” wskazuje na to, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest 

nowoczesną uczelnią akademicką ukierunkowaną w swoich funkcjach badawczych 

i dydaktycznych na szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze oraz zaspokajanie potrzeb 

człowieka. Domeną Uniwersytetu jest między innymi postęp naukowo-techniczny 

w sektorze leśno-drzewnym. Za kluczowe uznaje się te badania i kierunki kształcenia, 

które wychodzą naprzeciw współczesnym problemom kraju i regionu. Jednocześnie 

stwierdza się, że misją Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest sprostanie wyzwaniom 

współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Uniwersytet oferuje i rozwija kierunki studiów 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przygotowując specjalistów dla intensywnie 

rozwijających się sektorów gospodarki naszego kraju i Europy, w tym z obszaru 

drzewnictwa. W tym samym dokumencie wskazuje się na priorytetowe obszary i kierunki 

badawcze ujęte w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Z 10 

wymienionych w tym dokumencie strategicznych programów domeną Uniwersytetu mają być 

między innymi „Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach 

zrównoważonego rozwoju” oraz „Zaawansowane technologie materiałowe”. 

 

Sektor leśno-drzewny ma kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej zarówno w sferze 

produkcji i usług, jak i w sferze konsumpcji. W przemysłach drzewnym, meblarskim 

i celulozowo-papierniczym zatrudnionych jest 350 tysięcy osób, co stanowi około 10% ogółu 
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zatrudnionych w sferze produkcyjnej w kraju. Przemysły te wytwarzają także około 10% 

produktu krajowego brutto, a ich wyroby stanowią kilkanaście procent wartości krajowego 

eksportu. 

 

Wydział Technologii Drewna, kształcąc specjalistów przygotowanych do przerobu 

i racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego – w pełni odnawialnego, wpisuje się 

zarówno w priorytety gospodarki funkcjonującej i rozwijającej się zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, bazującej na konkurencyjnych i innowacyjnych przemysłach 

drzewnym, meblarskim i celulozowo-papierniczym, jak i przez nowe generacje materiałów 

drewnopochodnych – w priorytetowy obszar związany z zaawansowanymi technologiami 

materiałowymi. 

 

 

4.2. Mocne i słabe strony Wydziału Technologii Drewna 

 

Opracowując strategię Wydziału Technologii Drewna za punkt wyjścia przyjęto analizę 

aktualnej sytuacji z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych oraz uwarunkowań 

wewnętrznych. Uwarunkowania wewnętrzne, związane z aktywnością pracowników oraz 

efektywnością funkcjonowania struktur organizacyjnych Wydziału, będą wpływały w dużo 

większym stopniu, niż uwarunkowania zewnętrzne, na późniejszą realizację strategii. 

W analizie mocnych i słabych stron Wydziału uwzględniono strukturę i rozwój kadry 

naukowej, badania naukowe, dydaktykę oraz infrastrukturę Wydziału. 

 

Mocne strony Wydziału: 

1. Wysoko kwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna. 

2. Systematyczny rozwój kadry naukowej w dziedzinie/dyscyplinie nauki 

leśne/drzewnictwo. 

3. Dobre warunki lokalowe do prowadzenia badań i dydaktyki (laboratoria, sale ćwiczeń, 

sale wykładowe), zwarta baza lokalowa. 

4. Prowadzenie studiów doktoranckich. 

5. Stały i wieloletni kontakt z przemysłem. 

6. Doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań 

naukowych. 

7. Doświadczenie w koordynowaniu krajowych projektów badawczych, umiejętność 

tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych. 

8. Aktywność publikacyjna pracowników. 

 

Słabe strony Wydziału: 

1. Oferta dydaktyczna ograniczona do jednego kierunku studiów. 

2. Mało atrakcyjne nazwy Wydziału i kierunku studiów przekładające się na mniejsze 

zainteresowanie studiami potencjalnych kandydatów. 

3. Skromna oferta studiów w języku angielskim, znikoma liczba studentów zagranicznych. 

Niedostateczna wobec potencjału i możliwości oferta szkoleń i studiów podyplomowych. 

4. Dysproporcje w wielkości jednostek organizacyjnych Wydziału, historycznie 

ukierunkowana struktura i podział jednostek niedostosowany do potrzeb. 
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5. Duże zróżnicowanie aktywności i skuteczności jednostek w pozyskiwaniu środków na 

badania. 

6. Przestarzałe wyposażenie laboratoriów badawczych, wykorzystywanych także w procesie 

dydaktycznym. 

7. Niska skuteczność w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych na aparaturę, modernizację 

laboratoriów, wyposażenie warsztatów i dydaktycznych sal ćwiczeniowych. 

8. Mała mobilność kadry i studentów w zakresie staży naukowych i studiów w innych 

uczelniach krajowych i zagranicznych. 

9. Słaba kadrowo reprezentacja innych, w szczególności technicznych, dyscyplin 

naukowych stanowiących podstawę minimum kadrowego potencjalnie nowych 

kierunków studiów. 

10. Niska innowacyjność badań oceniana poprzez liczbę patentów i wdrożeń. 

11. Serwis internetowy Wydziału. 

 

 

4.3. Szanse i zagrożenia rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

 

Przyszłość Wydziału, jego dalszy rozwój i przeobrażenia kształtowane są poprzez skutki 

obecnie podejmowanych decyzji, aktywność naukową pracowników, ich zaangażowanie 

w prace na rzecz Wydziału, otwartość na wprowadzanie zmian i podejmowanie nowych 

wyzwań. Efekty zależeć będą między innymi od sprawności organizacyjnej Wydziału. Poza 

wymienionymi czynnikami wewnętrznymi możliwości rozwoju i przyszłość Wydziału 

zależne są od regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem nauki i szkolnictwa 

wyższego, nakładów przeznaczanych na naukę i szkolnictwo wyższe, sytuacji 

demograficznej, sytuacji na rynku pracy, konkurencyjności innych kierunków studiów. Każdy 

z wymienionych czynników, w szczególności zaś czynników zewnętrznych, może stanowić 

zagrożenie dla przyszłości Wydziału. Jednocześnie każdy z tych czynników może być 

impulsem do przeobrażeń stwarzając nowe szanse rozwoju. W strategii należy zatem 

uwzględnić zarówno potencjalne zagrożenia, jak szanse rozwoju wynikające tak 

z wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Wydziału, co łącznie 

z przedstawioną wyżej analizą mocnych i słabych stron Wydziału składa się na analizę 

SWOT. 

 

Szanse rozwoju Wydziału: 

1. Nowe regulacje prawne wiążące finansowanie kierunków studiów z popytem na 

absolwentów na rynku pracy. 

2. Pozycja przemysłu drzewnego, meblarskiego i celulozowo-papierniczego w Polsce. 

3. Ograniczona w kraju i Europie liczba ośrodków kształcących na kierunkach pokrewnych 

do realizowanych na Wydziale Technologii Drewna. 

4. Możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej. 

5. Wzrost świadomości rangi nauki w gospodarce opartej na wiedzy oraz znaczenia 

innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

6. Rozwój współpracy w ramach sieci naukowych oraz w krajowych i międzynarodowych 

konsorcjach badawczych. 

7. Tworzenie centrów innowacji silnie powiązanych z przemysłem. 
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8. Korzystna lokalizacja i niskie koszty studiowania w porównaniu z innymi krajami 

regionu. 

 

Zagrożenia dla przyszłości Wydziału: 

1. Niestabilność polityki państwa w odniesieniu do nauki i szkolnictwa wyższego. 

Ograniczanie nakładów na bezpośrednie finansowanie studiów, wyposażenie laboratoriów 

i pracowni studenckich, oraz praktyk i zajęć terenowych. 

2. Niż demograficzny. 

3. Praktycznie likwidacja średniego szkolnictwa zawodowego, w tym również w obszarze 

drzewnictwa. 

4. Powiązanie usług badawczych dla sprywatyzowanych dużych zakładów drzewnych 

z jednostkami naukowymi kraju pochodzenia kapitału (zagranicznego), a w konsekwencji 

marginalizacja roli krajowych ośrodków zaplecza naukowo-badawczego, w tym 

Wydziału. 

5. Struktura branży drzewnej i meblarskiej, z dominującym udziałem małych i średnich 

przedsiębiorstw wykazujących małe zainteresowanie finansowaniem badań. 

6. Niekorzystny stereotyp dotyczący zawodu technologa drewna kojarzony przez 

potencjalnych kandydatów bardziej z rzemiosłem, niż z wykształceniem akademickim. 

7. Konkurencja ze strony szkół wyższych o profilu technicznym. 

8. Mała liczba finalizowanych doktoratów ograniczająca wnioskowanie o kolejne tytuły 

profesorskie. 

9. Ograniczenia prawne dotyczące tworzenia nowych kierunków studiów. 

10. Brak wymiany kadry naukowej. Budowanie kompetencji w zakresie specjalistycznej 

wiedzy technicznej na bazie absolwentów Wydziału. 

11. Dodatkowe obciążenia pracowników naukowo-dydaktycznych pracami o charakterze 

administracyjnym. 

12. Postanowienia procesu bolońskiego. 

 

 

5. Strategia rozwoju Wydziału Technologii Drewna 

 

5.1. Strategia w zakresie polityki kadrowej 

 

Polityka kadrowa Wydziału jest związana z prowadzonym przez Wydział kierunkiem 

studiów – technologią drewna. Podstawę awansu naukowego w grupie nauczycieli 

akademickich stanowi ocena dokonań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Oceny 

dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych przy wszystkich wnioskach 

awansowych (stanowiska) oraz procedurach związanych z wszczynaniem postępowań 

o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytuł naukowy. Kształcenie kadry 

naukowo-dydaktycznej odbywa się w ramach prowadzonych na Wydziale studiów 

doktoranckich. Zatrudnianie nowych pracowników następuje poprzez postępowania 

konkursowe, głównie spośród absolwentów studiów doktoranckich ze stopniem doktora nauk 

leśnych w zakresie drzewnictwa. Podejmowane w przeszłości próby zatrudniania 

samodzielnych pracowników z obszaru nauk technicznych nie przyniosły trwałych 
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rezultatów. Ostatnie lata charakteryzowały się stosunkowo dużą liczbą pozytywnie 

zakończonych na Wydziale postępowań związanych z uzyskaniem stopnia doktora 

habilitowanego. Efektem jest wzrost liczby samodzielnych pracowników naukowych z 16 

w 2002 roku do 26 w roku 2012. Stabilizuje to sytuację Wydziału w zakresie utrzymania 

uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. 

 

Poważnym zagrożeniem dla Wydziału jest przejście w najbliższych latach na emeryturę kilku 

pracowników z grupy profesorów tytularnych. Ocena dorobku naukowego w grupie doktorów 

habilitowanych, dokonana poprzez powszechnie stosowane miary, takie jak: liczbę prac 

opublikowanych w czasopismach z impact factor (IF), punktację czasopism zgodną 

z aktualnym systemem oceny parametrycznej MNiSzW, inne osiągnięcia (monografie, 

podręczniki akademickie, patenty i wdrożenia), a także liczbę cytowań, wskazuje na wzrost 

liczby pracowników spełniających w tym zakresie kryteria wystąpień z wnioskami o tytuł 

naukowy. Wszczęcia procedur o nadanie tytułu profesora blokował dotychczas brak dokonań 

związanych z kształceniem kadr – wypromowanych doktorów. Wpływa na to między innymi 

stosunkowo mała w porównaniu z innymi wydziałami liczba kandydatów przyjmowanych na 

studia doktoranckie. W strategii Wydziału należy zatem uwzględnić działania, które pozwolą 

na wystąpienie w najbliższym czasie z wnioskami o tytuł. 

 

Wydział charakteryzuje się dużymi dysproporcjami w liczbie samodzielnych pracowników 

między poszczególnymi jednostkami. W pięciu jednostkach organizacyjnych Wydziału 

zatrudnionych jest po jednym samodzielnym pracowniku naukowym, w dwóch jednostkach 

po dwóch pracowników i odpowiednio w kolejnych trzech jednostkach: 3 pracowników, 

4 pracowników i 10 pracowników. 

 

Podejmowane działania na rzecz zwiększenia liczby kierunków studiów stwarzają nową 

sytuację w polityce kadrowej Wydziału. Spełnienie wymagań związanych z minimum 

kadrowym dla tych kierunków wymagać będzie zatrudnienia specjalistów z innych, niż nauki 

leśne w zakresie drzewnictwa, dziedzin nauk, w tym technicznych i artystycznych. 

 

Realizując zasady polityki kadrowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Wydział 

jest zobowiązany do odpowiedniego kształtowania zatrudnienia nie tylko w grupie 

pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, ale także pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi. Kształtowanie struktury zatrudnienia w tej grupie odbywa się 

zgodnie z przyjętymi przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zasadami, 

według których liczba etatów w tej grupie zależna jest od liczby etatów nauczycieli, struktury 

zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich (pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

pracownicy dydaktyczni) oraz obciążenia dydaktycznego. Wydział Technologii Drewna 

zatrudnia obecnie większą, niż wynikającą z przyjętych zasad, liczbę pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi. Stanowi to poważne obciążenie finansowe dla 

Wydziału. 
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Z przedstawionych analiz wynikają dla Wydziału następujące cele strategiczne w zakresie 

polityki kadrowej: 

1. Zapewnienie minimum kadrowego dla nowych kierunków studiów uruchamianych na 

Wydziale. 

2. Zwiększenie liczby profesorów tytularnych. 

3. Wzrost udziału pracowników realizujących staże i misje naukowe w krajowych 

i zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. 

4. Zwiększenie liczby doktorantów z grona absolwentów innych kierunków studiów. 

5. Wzrost grona osób nie będących nauczycielami akademickimi, a dokumentujących 

dokonania naukowe poprzez publikacje i inne formy upowszechniania osiągnięć. 

6. Zmniejszenie obciążenia finansowego Wydziału wynikającego z zasad finansowania 

etatów pracowników.  

 

5.2. Strategia w obszarze dydaktyki 

 

Wydział Technologii Drewna kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

w ramach jednego kierunku studiów – technologii drewna. Studia stacjonarne do roku 2005 

realizowane były jako jednolite studia magisterskie. Od roku akademickiego 2005/2006 

realizowane są stacjonarne studia dwustopniowe. Pierwsza rekrutacja na drugi stopień 

studiów odbyła się w roku akademickim 2008/2009. Studia niestacjonarne na kierunku 

technologia drewna ograniczały się do studiów pierwszego stopnia – 4-letnich studiów 

inżynierskich. W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono na studiach niestacjonarnych 

studia drugiego stopnia. 

 

Plany i programy studiów na kierunku technologia drewna w ostatnich latach były 

wielokrotnie zmieniane. Zmiany wynikały między innymi z: 

 powiększenia liczby specjalności – na studiach stacjonarnych z 2 do 4, na studiach 

niestacjonarnych z 1 do 2, 

 wspomnianego wyżej przejścia z jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na 

studia dwustopniowe oraz uruchomienia na studiach niestacjonarnych studiów 

drugiego stopnia, 

 konieczności dostosowania programów nauczania do standardów kształcenia, jakie 

centralnie wprowadzono dla kierunku technologia drewna, 

 dostosowania programów do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Efektem zmian jest rozszerzenie oferty dydaktycznej o nowe specjalności oraz umożliwienie 

kończenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. 

 

Poważne zagrożenie dla przyszłości Wydziału stanowi zmniejszanie się liczby studentów na 

kierunku technologia drewna oraz wynikające z tego tytułu obniżanie obciążenia 

dydaktycznego jednostek organizacyjnych Wydziału. Dotyczy to także Katedry Chemii, 

której pracownicy prowadzą głównie zajęcia na innych kierunkach studiów. Wyniki analiz 

danych z ostatnich 10 lat (2003-2012) wskazują na: 

 duże różnice w liczbie kandydatów przyjmowanych w tym okresie na studia 

stacjonarne; maksymalną liczbę kandydatów – 227 osób przyjęto na studia w roku 
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2005, minimalną – 119 osób w roku 2009, a liczba osób rozpoczynających studia do 

roku 2009 zmniejszała się, wykazując od roku 2010 stabilizację na poziomie 140÷150 

osób; 

 bardzo duży spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi pierwszego stopnia 

z maksymalną liczbą 191 kandydatów przyjętych na studia w roku 2004 i minimalną 

31 osób przyjętych w roku 2010, ostatnie 2 lata zakończono rekrutacją 48 osób (rok 

2011) i 39 osób (rok 2012); 

 systematyczne zmniejszanie się liczby studentów na studiach stacjonarnych; 

maksymalną liczbę studentów – 721 odnotowano w roku 2005, minimalną – 365 osób 

w roku 2012; 

 bardzo duży spadek liczby studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 

z 402 studentów w roku 2003 do 118 w roku 2011 i 135 w roku 2012. 

 

Zmniejszająca się liczba studentów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla utrzymania 

obecnego potencjału kadrowego Wydziału. Na zaistniałą sytuację składają się przyczyny 

zależne od Wydziału, jak mało atrakcyjna dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nazwa 

kierunku studiów, a także malejące zainteresowanie studiami II stopnia wśród absolwentów  

I stopnia. W roku 2012 na studia stacjonarne II stopnia na kierunku technologia drewna 

przyjęto zaledwie 48 osób. 

 

Do głównych zewnętrznych przyczyn zmniejszania się liczby kandydatów i w konsekwencji 

liczby studentów na kierunku technologia drewna należy zaliczyć: 

 utratę tradycyjnej bazy rekrutacyjnej, jaką przez wiele lat w połowie stanowili 

absolwenci techników drzewnych i pokrewnych (wynika to z marginalizacji średniego 

szkolnictwa zawodowego w krajowym systemie oświaty), 

 zmniejszenie ogólnej liczby kandydatów na studia – wpływ niżu demograficznego, 

 niską motywację do ukończenia studiów wśród studentów I roku studiów I stopnia 

(rezygnacje ze studiów w trakcie pierwszego semestru studiów). 

 

W strategię Wydziału muszą zatem zostać wpisane działania dotyczące rozszerzenia oferty 

dydaktycznej o 1-2 nowe kierunki studiów, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o zajęcia 

z przedmiotów kierunkowych prowadzone w języku angielskim, wdrożenie nowych – 

bardziej efektywnych – sposobów promocji dotychczasowego kierunku studiów, 

a w przyszłości także nowych kierunków studiów. 

 

Ważnym elementem realizacji procesu dydaktycznego jest właściwie wykorzystana ocena 

nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów. Na Wydziale Technologii Drewna 

od wielu lat funkcjonuje Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Ocenie 

podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne. Wyniki oceny 

są przekazywane ocenianym pracownikom poprzez ich bezpośrednich przełożonych. 

W przypadku ocen negatywnych lub wielu uwag krytycznych sformułowanych przez 

studentów, kierownicy jednostek są zobowiązani do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym 

nauczycielem akademickim oraz podjęcia działań wynikających z zakresu ich kompetencji. 

Zgodnie z uchwałą nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dziekan 
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Wydziału Technologii Drewna powołał Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku 

technologia drewna z wydzielonymi podzespołami:  

 ds. oceny zajęć dydaktycznych oraz monitorowania kariery zawodowej, 

 ds. wykrywania plagiatów, 

 ds. weryfikowania efektów kształcenia, 

a także Zespół ds. Oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających. 

 

Wypracowanie efektywnych metod monitorowania kariery zawodowej absolwentów, a 

w szczególności obiektywnej weryfikacji efektów kształcenia na kierunku technologia drewna 

(w przyszłości również na nowych kierunkach studiów), to kolejne zadania wpisujące się 

w strategię Wydziału w obszarze dydaktycznym. 

 

 W trakcie studiów na kierunku technologia drewna studenci zgodnie z planami studiów 

zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Studenci mają możliwość wyboru miejsca 

odbywania praktyki. Bezpośrednią kontrolę nad praktykami sprawują opiekunowie praktyk 

powołani przez Radę Wydziału. Do obowiązków opiekunów praktyk należy wyznaczanie 

zadań dydaktycznych do realizacji w trakcie praktyki oraz weryfikacja efektów na podstawie 

przedkładanych przez studentów sprawozdań i dokumentacji. Strategicznym celem Wydziału 

w tym zakresie powinno być – poprzez długookresowe porozumienia z zakładami – dążenie 

do ograniczenia tych miejsc odbywania praktyk, które nie zapewniają możliwości istotnego 

zwiększenia umiejętności zawodowych studentów. Wydział powinien dążyć do zapewnienia 

studentom miejsc na praktykach w zakładach o wysokim poziomie technologicznym i dobrej 

organizacji pracy. 

 

Z przedstawionych analiz wynikają dla Wydziału następujące cele strategiczne w obszarze 

dydaktyki: 

1. Poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału na wszystkich poziomach kształcenia oraz 

studiach podyplomowych. 

2. Uruchomienie modułu zajęć prowadzonych w języku angielskim. 

3. Poprawa jakości kształcenia poprzez doskonalenie standardów nauczania, dostosowywanie 

programów kształcenia do zmieniających się wymagań prawnych, oczekiwań 

pracodawców, postępu naukowo-technicznego w drzewnictwie. 

4. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez poprawę infrastruktury dydaktycznej. 

5. Pełne wdrożenie systemu oceny jakości kształcenia. 

6. Aktualizowanie wymagań merytorycznych dotyczących prac dyplomowych inżynierskich 

i magisterskich. 

7. Intensyfikacja współpracy z samorządem i organizacjami studenckimi. 

8. Promocja kierunków studiów. 
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5.3. Strategia w zakresie badań naukowych 

 

Działalność naukowa Wydziału Technologii Drewna jest integralnie związana z dziedziną, 

jaką są nauki leśne, a wśród nich dyscyplina drzewnictwo. Badania związane z rozwojem 

dyscypliny naukowej ujmują całościowo problematykę drzewnictwa we wszystkich aspektach 

racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego w przemysłach jego przetwarzania 

i w poszukiwaniu nowych zastosowań dla wyrobów z drewna. Będąc jedną z dwóch 

jednostek dydaktycznych w kraju kształcących kadry dla drzewnictwa na poziomie 

uniwersyteckim, Wydział także dba o rozwój badań naukowych mających bezpośredni wpływ 

na przekazywane treści dydaktyczne. Tematy badań podejmowane przez Wydział wpisują się 

w deklarowane priorytety 7. Programu Ramowego, obejmującego zagadnienia inżynierii 

materiałowej, technologii nowych produktów oraz bezpieczeństwa energetycznego i ochrony 

środowiska. Priorytety przedstawione przez Europejską Platformę Technologiczną Sektora 

Leśnego obejmują między innymi: 

 wyroby drzewne i meblarstwo, 

 wyroby przemysłu tworzyw drewnopochodnych, 

 wytwarzanie energii z biomasy, 

 nowe zastosowania drewna i włókien drzewnych łącznie z obróbką chemiczną. 

 

Ważnym dla rozwoju Wydziału obszarem jest wykorzystanie drewna i tworzyw 

drewnopochodnych w budownictwie. Poprzez udział w pracach krajowej Platformy 

Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, której jest współzałożycielem, Wydział włącza 

się w realizację zadań badawczych w wymiarze międzynarodowym, w tym poprzez 

współpracę w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-

Technicznych COST. 

 

Główne kierunki działalności naukowej jednostek Wydziału związane są z kilkoma 

strategicznymi obszarami badawczymi Krajowego Programu Ramowego, w tym 

bezpośrednio z obszarem strategicznym „Nowe materiały i technologie” oraz 

priorytetowymi kierunkami badań: 

 zarządzanie środowiskiem, 

 optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

 konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, 

 odnawialne źródła energii. 

 

Badania realizowane w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna oraz Katedrze 

Meblarstwa dotyczące zagadnień: 

 elektrochemicznego gromadzenia energii, 

 wytwarzania nanowłókien węglowych z wiskozy do zastosowań w medycynie, 

 pasywnych akustycznie materiałów do produkcji mebli,  

 mebli z auksetyków, 

stanowią przykłady badań ukierunkowanych na podniesienie innowacyjności 

i konkurencyjności polskiej gospodarki. 
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Systematycznie zwiększa się wysokość środków pozyskiwanych przez Wydział na badania, 

realizowane poprzez granty badawcze własne i rozwojowe, projekty międzynarodowe 

niewspółfinansowane oraz projekty finansowane z innych programów badawczych Unii 

Europejskiej (poza 6. i 7. Programem Ramowym UE). Finansowanie badań realizowanych 

i koordynowanych przez jednostki Wydziału przekroczyło w 2012 roku kwotę 3 mln złotych. 

Wysokość finansowania, mimo systematycznego wzrostu w ostatnich latach, ciągle nie 

odpowiada potencjałowi badawczemu Wydziału. 

 

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego ma ścisły związek z kategorią Wydziału. 

W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział został zakwalifikowany do kategorii II 

jednostek naukowych. Największy udział w ocenie parametrycznej Wydziału stanowiły 

dotychczas osiągnięcia naukowe dokumentowane przez publikacje zamieszczane 

w czasopismach zawartych w Journal Citation Reports. Średnia liczba publikacji 

w czasopismach z listy JCR wynosi 25÷30 rocznie, kształtując się poniżej możliwości 

i oczekiwań Wydziału. Średnia liczba publikacji z wymienionej listy przypadająca na jednego 

pracownika wynosi 0,35. Rocznie pracownicy publikują 100÷150 prac naukowych. Z uwagi 

na nieracjonalne wydawanie środków finansowych na publikowanie w nisko punktowych 

krajowych czasopismach naukowych oraz na udział w lokalnych konferencjach naukowych 

uważa się że, jednym z ważniejszych strategicznych celów dla Wydziału jest zwiększenie 

udziału publikacji w czasopismach z listy JCR i w perspektywie osiągnięcie oceny 

gwarantującej Wydziałowi wysoką pozycję w rankingu ocenianych jednostek naukowych. 

Dysproporcje w pozyskiwaniu środków na badania wskazują ponadto na konieczność 

poprawy współpracy między jednostkami Wydziału, szczególnie w zakresie tworzenia 

zespołów przygotowujących wnioski o realizację wspólnych projektów badawczych, oraz 

organizowania płaszczyzny prezentacji dokonań i dyskusji nad nowymi ideami badawczymi, 

a w konsekwencji powstawania zespołów w skali Wydziału. 

 

Wyniki działalności naukowej dokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach 

naukowych są szczególnie istotne dla rozwoju kadry naukowej. Stanowią podstawę 

pozytywnej oceny osiągnięć naukowych w postępowaniach związanych z ubieganiem się 

o stopnie i tytuły naukowe. Troska o rozwój kadry dodatkowo uzasadnia działanie na rzecz 

intensyfikacji działalności naukowej i poziomu publikacji. 

 

Z powyższej analizy wynikają następujące cele strategiczne w zakresie działalności 

naukowej: 

1. Realizacja badań na poziomie odpowiadającym standardom wiodących ośrodków 

naukowych w obszarze drzewnictwa. 

2. Dokumentowanie osiągnięć naukowo-badawczych w wysoko punktowanych 

czasopismach naukowych. 

3. Poprawa infrastruktury badawczej, wyposażenia laboratoriów w aparaturę i stanowiska do 

badań. 

4. Wykorzystanie programów międzynarodowych do rozszerzenia współpracy 

i finansowania badań. 
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5. Zwiększenie aktywności jednostek i zespołów w zakresie przygotowywania nowych 

wniosków o granty, w tym z udziałem podmiotów gospodarczych. 

6. Zwiększenie efektywności prowadzonych badań oraz starań o środki finansowe na 

badania poprzez poprawę współpracy między jednostkami organizacyjnymi Wydziału. 

7. Zorganizowanie cyklicznych konferencji naukowych. 

8. Zwiększenie aktywności w obszarze osiągnięć technologicznych, w tym zgłaszanych 

patentów i wdrożeń. 

 

 

5.4. Strategia dotycząca infrastruktury i organizacji Wydziału 

 

Wydział dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi. Jednostki organizacyjne Wydziału 

zlokalizowane są w dwóch obiektach: budynku Wydziału Technologii Drewna z przyległą 

halą półtechniki oraz budynku Katedry Chemii. Oba obiekty (poza halą półtechniki) były 

w ostatnich latach modernizowane. Stan techniczny hali kwalifikuje ją do natychmiastowego 

remontu – szczególnie w aspekcie termomodernizacji. Powierzchnia użytkowa 

wykorzystywana na cele naukowo-dydaktyczne będąca w dyspozycji Wydziału przekracza 

7000 m2 (łącznie z halą półtechniki). Stawia to Wydział w korzystnej sytuacji w porównaniu 

z innymi wydziałami Uczelni, rodzi jednak obawy dotyczące możliwości pokrycia kosztów 

eksploatacji w przypadku przeprowadzenia zapowiadanej w Uczelni decentralizacji 

finansowania. Wystarczające w stosunku do obecnych potrzeb kształcenia na jednym 

kierunku jest zaplecze dydaktyczne, na które składa się 28 laboratoriów i sal ćwiczeniowych 

oraz 3 sale wykładowe. Jedna sala wykładowa i cztery laboratoria zlokalizowane w obiekcie 

Katedry Chemii wykorzystywane są głównie do prowadzenia zajęć ze studentami innych 

wydziałów. Duża część laboratoriów i sal ćwiczeniowych została w ostatnich latach 

zmodernizowana ze środków wypracowanych i będących w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych Wydziału. Hala półtechniki kwalifikująca się do niezwłocznego remontu jest 

jedynym obok warsztatów Instytutu Inżynierii Rolniczej obiektem w kompleksie A Uczelni, 

który od początku funkcjonowania nie był modernizowany. Koszty remontu, w tym 

niezbędnej termomodernizacji obiektu, przekraczają możliwości finansowe Wydziału. 

 

Rozszerzenie oferty dydaktycznej o nowe kierunki studiów (wniosek dotyczący uruchomienia 

studiów na kierunku „Projektowanie mebli” uzyskał już aprobatę Senatu Uczelni), wymagać 

będzie w najbliższych latach zabezpieczenia przez Wydział dodatkowych specjalistycznych 

sal do realizacji zajęć. 

 

Przedstawiona sytuacja uzasadnia wprowadzenie do strategii Wydziału zadań związanych 

z modernizacją hali półtechniki oraz przystosowania na potrzeby nowych kierunków 

dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych. 

 

W strukturze organizacyjnej Wydziału znajdują się dwie duże jednostki: Instytut Chemicznej 

Technologii Drewna z liczbą 20 zatrudnionych oraz Katedra Chemii z liczbą 

36 zatrudnionych. Zatrudnienie w czterech jednostkach nie przekracza 6 osób, w tym w trzech 

jednostkach liczba nauczycieli akademickich jest niższa od 5. Jednostki te nie spełniają 

standardów samodzielnej jednostki organizacyjnej, jakie wynikają z wymagań Statutu 



16 
 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych. 

Przedstawiona sytuacja oraz zmiany w zatrudnieniu, jakie będą wynikały z uruchomienia 

nowych kierunków studiów, a także trudne do przewidzenia skutki zapowiadanej 

decentralizacji finansowania, wymagać będą reorganizacji wewnętrznej struktury Wydziału 

oraz zmiany nazwy Wydziału adekwatnej do kierunków kształcenia i głównych kierunków 

działalności naukowej Wydziału. Zmiany w strukturze organizacyjnej będą wymagały także 

nowego zdefiniowania ukształtowanego na początku lat 70-tych ubiegłego wieku modelu 

funkcjonowania laboratoriów zlokalizowanych w hali. 

 

Z przedstawionych najważniejszych dla przyszłości Wydziału zagadnień wynikają 

następujące cele strategiczne w zakresie infrastruktury i organizacji: 

1. Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału.  

2. Zmiana nazwy Wydziału odpowiednio do wprowadzanych kierunków studiów. 

3. Techniczna modernizacja hali.  

4. Pozyskanie środków na wymianę wyposażenia hali na odpowiadające współczesnym 

standardom. 

5. Zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia 

specjalistycznych zajęć na nowych otwieranych kierunkach studiów.  

6. Poprawa strony internetowej Wydziału. 

 

 

6. Karta strategii  

 

Strategię rozwoju Wydziału, w analogii do dokumentu „Strategia rozwoju Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2009-2015”, zaprezentowano w formie tabelarycznego 

zestawienia („karta strategiczna”), zawierającego odpowiednio: 

 obszary strategiczne 

 ustalone zgodnie z wizją i misją Wydziału  działania i decyzje w łącznej liczbie 28,  

ukierunkowujące realizację zakładanych celów  

 wagę poszczególnych działań i decyzji  oraz przybliżony horyzont czasowy ich  

realizacji , zdając sobie zarazem  sprawę z tego, że  finalizacja określonych zamierzeń  

to przedsięwzięcie złożone,  wymagające aktywności i zaangażowania całej 

społeczności Wydziału  oraz także  odpowiedniej perspektywy czasowej.  

Podejmowanie działań lub decyzji dla osiągnięcia niektórych wymienionych celów może 

wymagać uchwał Senatu lub Rady Wydziału bądź stosownych zarządzeń  Rektora.   

 

Karta strategiczna Wydziału Technologii Drewna na lata 2013 - 2016 

 

Obszar 

strategiczny 

 

Działania i decyzje 

 

Waga* 

 

Termin**  

 

 

 

 

 

 

 

Kadry 

 

1.Zapewnienie minimum kadrowego dla nowych 

kierunków studiów uruchamianych na Wydziale. 

2.Zwiększenie liczby profesorów tytularnych. 

3.Wzrost udziału pracowników realizujących staże i misje 

naukowe w krajowych i zagranicznych ośrodkach 

naukowo-badawczych. 

4.Zwiększenie liczby doktorantów z grona absolwentów 

innych kierunków studiów. 

      

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 

D 

D 

 

 

D 

 

D 
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5.Wzrost grona osób nie będących nauczycielami 

akademickimi, a dokumentującymi dokonania naukowe 

poprzez publikacje i inne formy upowszechniania 

osiągnięć. 

6.Zmniejszenie obciążenia finansowego Wydziału 

wynikającego z zasad finansowania etatów pracowników.  

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

C 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka 

1.Poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału na 

wszystkich poziomach kształcenia oraz studiach 

podyplomowych. 

2.Uruchomienie modułu zajęć prowadzonych w języku 

angielskim. 

3.Poprawa jakości kształcenia poprzez doskonalenie 

standardów nauczania, dostosowywanie programów 

kształcenia do zmieniających się wymagań prawnych, 

oczekiwań pracodawców, postępu naukowo-technicznego 

w drzewnictwie. 

4.Podnoszenie jakości kształcenia poprzez poprawę 

infrastruktury dydaktycznej. 

5. Pełne wdrożenie oceny jakości kształcenia. 

6.Aktualizowanie wymagań merytorycznych dotyczących 

prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. 

7.Intensyfikacja współpracy z samorządem i 

organizacjami studenckimi. 

8. Promocja kierunków studiów.                                            

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

D 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

D 

A 

 

 

A 

 

B 

D 

 

 

 

 

 

 

 

Badania 

naukowe 

1.Realizacja badań na poziomie odpowiadającym 

standardom wiodących ośrodków naukowych w obszarze 

drzewnictwa. 

2.Dokumentowanie osiągnięć naukowo-badawczych w 

wysoko punktowanych czasopismach naukowych. 

3.Poprawa infrastruktury badawczej, wyposażenia 

laboratoriów w aparaturę i stanowiska do badań.  

4.Wykorzystanie programów międzynarodowych do 

rozszerzania współpracy i finansowania badań. 

5.Zwiększenie aktywności jednostek i zespołów w 

zakresie przygotowania nowych wniosków o granty, w 

tym z udziałem podmiotów gospodarczych. 

6. Zwiększenie  efektywności prowadzonych badań oraz 

starań o środki finansowe na badania poprzez poprawę 

współpracy między jednostkami organizacyjnymi 

Wydziału. 

7. Zorganizowanie cyklicznych konferencji naukowych. 

8.Zwiększenie aktywności w obszarze osiągnięć 

technologicznych, w tym zgłaszanych patentów i 

wdrożeń. 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

 

D 

 

 

 

D 

D 

 

 

D 

 

 

 

Infrastruktura i 

1.Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału. 

2.Zmiana nazwy Wydziału odpowiednio do 

wprowadzanych kierunków studiów. 

3.Techniczna modernizacja hali. 

2 

 

3 

2 

A 

 

C 

D 
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organizacja 4. Pozyskanie środków na wymianę wyposażenia hali na 

odpowiadające współczesnym standardom. 

5.Zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia 

niezbędnego dla prowadzenia specjalistycznych zajęć na 

nowo otwieranych kierunkach studiów. 

6.Poprawa strony internetowej Wydziału. 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

D 

 

 

B 

A 

*Waga: 1 – priorytetowe, 2 – ważne, 3 -  potrzebne. 

 

**Postulowany horyzont czasowy: A – 1 rok, B – 2 lata, C – do 2016 roku , D – ciągły. 

 

7. Postanowienia końcowe   

 

- Strategia rozwoju Wydziału Technologii Drewna na lata 2013-2016 została uchwalona 

przez Radę Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu  Przyrodniczego  w Poznaniu w dniu 

22 marca 2013 roku. 

- Postanowiono, że przedmiotowy dokument Strategii powinien być poddawany bieżącym 

procedurom weryfikacyjnym o charakterze dostosowawczym do zmian zachodzących na 

Uczelni i Wydziale. 

- Wszelkie zmiany w dokumencie, mogą być dokonywane jedynie w drodze stosownych 

decyzji lub  uchwał  Rady Wydziału.  

- Rada Wydziału powierzyła  Komisji  ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału prowadzenie   

bieżących analiz oraz dokonywanie oceny w zakresie realizacji  działań i decyzji ujętych w 

poszczególnych obszarach Strategii oraz składanie merytorycznych informacji na  

posiedzeniach Rady,  dwukrotnie w roku kalendarzowym (sugerowane terminy: półrocze  

oraz zakończenie roku). 

 

 

 


